DOHODA
O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU
uzavretá v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I.
Účastníci dohody
Obec JOVSA
so sídlom v Jovse č. 73
IČO: 00 325 279
V zastúpení starostkou obce, Mgr. Ľubicou Čornejovou
Obec KUSÍN
so sídlom v Kusíne č. 130
IČO: 00 325 392
V zastúpení starostom obce, Vladimírom Jusom
Obec HNOJNÉ
so sídlom v Hnojnom č. 20
IČO: 00 325 171
V zastúpení starostkou obce, Helenou Kráľovou
Obec PORUBA POD VIHORLATOM
so sídlom v Porube pod Vihorlatom č. 175
IČO: 00 325 651
V zastúpení starostom obce, Jurajom Kriškom
Obec VYŠNÉ REMETY
so sídlom vo Vyšných Remetách č. 112
IČO: 00 326 020
V zastúpení starostom obce, Ing. Martinom Doliničom
Obec VYŠNÁ RYBNICA
so sídlom vo Vyšnej Rybnici č. 119
IČO: 00 326 003
V zastúpení starostom obce, Františkom Gejgušom

Obec REMETSKÉ HÁMRE

so sídlom v Remetských Hámroch č. 82
IČO: 00 325 716
V zastúpení starostom obce, Marekom Kondžurom
Čl. II.
Predmet dohody
1. Účastníci dohody sa v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na
zriadení spoločného školského obvodu s cieľom zabezpečenia plnenia povinnej
školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v menovaných obciach.

Čl. III.
Určenie spoločného školského obvodu
1. Účastníci dohody podľa Čl. II sa dohodli na zriadení spoločného školského obvodu
Základnej školy v Jovse, Jovsa č. 242, 072 32, ktorej zriaďovateľom je Obec Jovsa.
2. Tento spoločný školský obvod sa zriaďuje pre žiakov 1. -9. ročníka základnej školy
s trvalým pobytom v obciach Jovsa, Kusín, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Vyšné
Remety a Remetské Hámre a pre žiakov 5.-9. ročníka základnej školy s trvalým
pobytom v obci Vyšná Rybnica.

Čl. IV.
Úhrada cestovných nákladov
1. Škola, v ktorej si v spoločnom školskom obvode bude žiak s trvalým pobytom v obci
Kusín, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica
alebo Remetské Hámre plniť povinnú školskú dochádzku, je v zmysle § 8 ods. 6 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť
zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť
vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu bola schválená obecným
zastupiteľstvom v Jovse na zasadnutí dňa 26.08.2020 uznesením č. 30/2020 ako príloha
Všeobecne záväzného nariadenia obce Jovsa č. 1/2020 o určení spoločného školského
obvodu Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Jovsa a obecným
zastupiteľstvom obce Kusín na rokovaní dňa 3.8.2020 uznesením č. 13/2020, obecným
zastupiteľstvom obce Hnojné na rokovaní dňa 29.7.2020 uznesením č. 80, obecným
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zastupiteľstvom obce Poruba pod Vihorlatom na rokovaní dňa 14.8.2020 uznesením č.
84/2020, obecným zastupiteľstvom obce Vyšné Remety na rokovaní dňa 6.8.2020
uznesením č. 10/2020, obecným zastupiteľstvom obce Vyšná Rybnica na rokovaní dňa
20.8.2020 uznesením č. 16/2020, obecným zastupiteľstvom obce Remetské Hámre na
rokovaní dňa 24.7.2020 uznesením č. 9/2020.
Táto dohoda o zriadení spoločného školského obvodu nadobúda platnosť dňom jej
podpísania všetkými zmluvnými stranami.
Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia výlučne písomnou formou.
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto dohoda je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane
každá zo zúčastnených zmluvných strán tejto dohody.

Obec Jovsa dňa

Mgr.Ľubica Čornejová, starostka obce

Obec Kusín dňa

Vladimír Jus, starosta obce

Obec Hnojné dňa

Helena Kráľová, starostka obce

Obec Poruba pod Vihorlatom dňa

Juraj Kriška, starosta obce

Obec Vyšné Remety dňa

Ing. Martin Dolinič, starosta obce

Obec Vyšná Rybnica dňa

František Gejguš, starosta obce

Obec Remetské Hámre dňa

Marek Kondžura, starosta obce

